
Besøg af Jakob  - Klubudviklingskonsulent 
 

Tak for at jeg måtte kigge forbi på klubledermødet. Som lovet sender jeg lidt info om de ting, jeg 

berørte. 

Jeg arbejder i DOF to dage om ugen, og jeg er typisk på kontoret tirsdage og torsdage. Her kan I 

fange mig på jlt@do-f.dk eller 3025 2310. 

 

Frivillighedskoncept – hvad er det? 

Jeg har oprettet Facebookgruppen Dansk Orienterings-Forbund og frivillighed til formålet. 

Vi skal have defineret et frivillighedskoncept, så vi kan dokumentere, at vi løbende bliver bedre til 

at rekruttere frivillige. Konceptet bliver ikke en rigid topstyret størrelse. Det bliver noget, der kan 

rumme, at I gør tingene forskelligt. 

Det bliver min opgave at kortlægge og strukturere det samt etablere en måde til bedre videndeling 

i dagligdagen. Jeg skal derfor ud og snakke med de mest interessante klubber hurtigst muligt. Meld 

meget gerne ind, hvis I har erfaringer i forhold til rekruttering af frivillige, som kunne være 

interessante for andre klubber. I får så også mulighed for at påvirke processen fremadrettet. 

 

Facebookgruppe for Facebookadmins 

Vi har også Facebookgruppen Dansk Orienterings Forbund og Facebook for Facebookadmins i 

o-klubberne – og andre med interesse i kommunikation og PR via sociale medier. Brug den til 

spørgsmål, vidensdeling, inspiration og koordinering af Facebookkurser. Spred gerne ordet til 

relevante personer i klubben. 

Man kan også finde gruppen på DOF´s Facebookside på fanebladet grupper. 

 

Facebookkurser 

Meld ind til mig, hvis nogle af jeres medlemmer er interesseret i et Facebookkursus. Herlufsholm 

(Lykke Berg) har jeg allerede på min liste sammen med flere jyske klubber. 

Hvis vi kan samle 10-20 personer fra et antal klubber, kan det køre i DOF-regi. Hvis der er færre, 

opretter vi et kursus gennem min private kursusvirksomhed, Idræt og Sociale Medier, sammen 

med klubber fra andre idrætsgrene. I begge tilfælde er det gratis for o-klubber. 

Mange o-klubber er generelt gode på Facebook, men vi kan stadig blive langt bedre – og langt 

mere synlige i vores respektive lokalområder.  

mailto:jlt@do-f.dk
http://www.facebook.com/groups/DOF.frivillighed/
http://www.facebook.com/groups/DOF.SoMe/
http://www.facebook.com/foreningsfif/


Facebook hotline/konsulenthjælp 

Jeg hjælper jer meget gerne med jeres aktiviteter på Facebook. Sig til, hvis I skal have et par gode 

råd, uanset om det er små karruselløb, større kredsløb eller WMOC. I alle tilfælde er det min 

grundholdning, at flere personer på en Facebookbegivenhed giver flere deltagere til et 

arrangement. Den PR-maskine kan vi blive meget bedre til at udnytte. 

 

Analyse af o-klubberne 

Jeg har analyseret aktiviteterne i 2017 på o-klubbernes Facebooksider. I har fået point for alle likes 

(1), delinger (3) og kommentarer (5) på jeres opslag. Det samlede pointantal giver et ret godt 

billede af, hvor synlig klubberne er i forhold til hinanden.  

Analysen er begrænset til Facebooksider med mindst 100 likes. Der er også en masse ting, den ikke 

kan tage højde for. Man kan eksempelvis ikke se, om en klub er god til at lave opslag, som 

potentielle medlemmer kan identificere sig med. 

Jeg fortsætter analysen med månedlige opdateringer gennem 2018. Hvem har ambitioner om at 

bryde ud af hovedfeltet i jagten på Silkeborg, Hillerød og Sorø?  

Hæng evt. nedenstående graf og stilling op i klubhuset for at få flere medlemmer på banen. Det er 

primært det, der tæller. 

 

Mange hilsner 

Jakob Lind Tolborg 

 

 

 

 

 






